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El síndic investiga el tancament
d’oficines bancàries rurals.
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A judici dos acusats de violar una
jove en un parc de Balaguer.
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Mequinensa licita les obres 
del centre per a padrins

equipaments tercera edat

❘ MEquinEnsA ❘ L’ajuntament de 
Mequinensa ha donat llum ver-
da al plec de condicions per a la 
construcció del Centre d’Aten-
ció a Persones Grans i Centre de 
Dia, que entre altres qüestions 
prima la reducció del termini 
d’execució. L’actuació, que es 
refereix a la segona fase de les 
obres, té un pressupost de lici-
tació de 5.492.145,86 euros i les 
empreses interessades tenen un 
termini de vint-i-sis dies natu-
rals per presentar les ofertes. 

Antonio Sanjuán, alcalde de 
Mequinensa, va assegurar que 
“es tracta d’un pas molt impor-
tant per culminar una infraes-
tructura molt demanada”, les 
obres de la qual es van iniciar el 
2008 i es van paralitzar el 2011. 
L’obra de la residència està in-
closa en el marc d’Actuació per 
a la Mineria del Carbó i les Co-
marques Mineres per al perío-
de 2013 a 2018 (pla MINER) i 
haurà d’estar acabada d’aquí a 
dos anys.

Més de 5.700 famílies de Lleida demanen 
el bo social, un 10% més que fa un any

serveis electricitat

❘ LLEiDA ❘ Més de 5.700 famílies 
de Lleida estan adherides al Bo 
Social d’Endesa, un 10 per cent 
més que fa un any. Del total, 
3.000 famílies són vulnerables 
i compten amb una rebaixa del 
60% a la factura de consum 
elèctric, mentre que més de 
2.700 són vulnerables severes 
i tenen una reducció del 70%. 

Aquests descomptes seran 
vigents fins al 30 d’abril del 
2022. Després d’aquesta data, 
els descomptes tornaran a ser 

del 25 per cent per als clients 
vulnerables i del 40% pels vul-
nerables severs, tal com esta-
bleix la normativa. 

En comparació amb l’any 
2020, són 539 clients més els 
que s’han pogut beneficiar dels 
ajuts establerts pel Bo Social el 
2021. I si es té en compte la xi-
fra total d’assignacions (5.762), 
un 60 per cent han estat reno-
vacions i un 40 per cent, noves 
sol·licituds. Pel que fa a la tipo-
logia, el 50,7% són persones en 

situació de vulnerabilitat, el 
42,6% famílies nombroses, el 
6,3% pensionistes, i el 0,4 per 
cent a col·lectius especialment 
afectats per la crisi econòmica 
per la Covid i que s’han acollit 
a aquesta ajuda vigent fins al 
dia 28 de febrer. 

A les xifres d’Endesa s’han 
d’afegir les d’altres companyi-
es. Entre els mesos de gener 
i octubre s’havien acollit al 
bo social en total 6.289 llars 
lleidatanes.

r. ramírez
❘ LLEiDA ❘ La Vall Fosca reclamarà 
la devolució de l’IVA de rebuts 
de la llum ja pagats, arran de 
les primeres sentències en con-
tra de l’IVA que Endesa inclou 
a les factures (vegeu SEGRE 
d’ahir). Així ho va anunciar 
ahir l’ajuntament de la Torre 
de Capdella, després de consta-
tar que almenys dos d’aquestes 
resolucions judicials ja són fer-
mes. L’equip de govern d’ERC 
va apuntar que exigiran aquests 
reemborsos tant per al consis-
tori com per als veïns.

L’ajuntament i bona part dels 
habitants del municipi van acce-
dir a pagar el 2021 centenars de 
milers d’euros per rebuts acu-
mulats des del 2015. Els del con-
sistori sumaven per si sols més 
de 300.000 euros, dels quals 
la major part corresponien a 
l’IVA, molt més car que l’ener-
gia consumida. Es van avenir a 
liquidar-los de mala gana per 
posar fi a talls de llum a cases 
que Endesa estava portant a ter-
me per impagaments.

Un acord entre Endesa i el 
consistori va establir un paga-
ment fraccionat sense interessos 
durant divuit mesos. Tanma-
teix, una de les clàusules pun-
tualitzava que liquidar les fac-
tures no suposava reconèixer 
el deute ni tampoc renunciar a 
recórrer-la. El consistori espera 
ara exigir devolucions basant-se 
en les sentències que qüestionen 
l’IVA que aplica la companyia. 
Aquesta el calcula basant-se en 
la tarifa d’últim recurs, mentre 
que ajuntament i veïns creuen 

La Vall Fosca exigirà la devolució de l’IVA de 
rebuts de la llum al guanyar plets a Endesa
L’ajuntament ho reclamarà després de sentències favorables ja declarades fermes || Consistori i veïns 
van accedir a pagar centenars de milers d’euros en factures des del 2015 per posar fi a talls de llum

energia litigi

que s’ha de basar en la fixada 
per contracte el 1927, de 0,0021 
€/kWh. La magistrada del jut-
jat de Tremp ha avalat aquest 
últim criteri.

Les primeres tres sentències 
rebutgen demandes contra ve-
ïns que, en lloc d’acollir-se als 
acords amb Endesa i pagar la to-
talitat dels rebuts, van optar per 
autoliquidacions: abonaven no-
més l’energia consumida i l’IVA 

que creien just, un sistema que 
va plantejar la CUP, a l’oposició. 
A aquestes resolucions inicials 
se’n van afegir ahir dos més que 
ja són fermes, perquè els diners 
en litigi són inferiors que en les 
anteriors causes i estan per sota 
del límit recurrible.

Aquestes sentències corres-
ponen a dos de les deu causes en 
les quals el consistori va assu-
mir la defensa de veïns deman-

dats per impagament de rebuts 
de la llum. Almenys un d’ells 
hauria fet pagaments a comp-
te abans del judici: menys del 
que exigia Endesa, però prou 
per cobrir el deute a l’aplicar 
l’IVA sobre la tarifa del 1927 en 
lloc del que figurava a les factu-
res. Enfront dels defensats per 
l’ajuntament, altres demandats 
van contractar els seus propis 
advocats.

Altres municipis, a 
l’expectativa per 
afegir-se a les 
reclamacions
n Les sentències del jutjat 
de Tremp han capgirat el 
litigi de la llum a la Vall 
Fosca, ja que fins ara la 
justícia havia resolt a fa-
vor d’Endesa. Aquest nou 
escenari desperta interès 
en altres municipis que 
també paguen més per 
l’IVA que per l’energia 
que consumeixen. 

Ara veuen la possibi-
litat de reduir dràstica-
ment els rebuts si la Tor-
re de Capdella consolida 
aquesta primera victòria 
judicial. Fonts d’alguns 
d’aquests municipis van 
corroborar que esperen 
el desenllaç per saber si 
també poden presentar 
reclamacions.

Diferents localitats del 
Pirineu paguen tarifes de 
la primera meitat del se-
gle XX o tenen convenis 
que els atorguen bonifi-
cacions. És el cas de la 
Pobla de Segur, Llador-
re i Llimiana. Endesa va 
recalcar que es limita a 
recaptar un impost esta-
tal del qual no obté cap 
benefici i ja ha recorregut 
una de les noves sentèn-
cies al considerar que el 
seu IVA és correcte.

leS clauS

Negatives a pagar i talls
z Consistori i veïns es van negar 
a pagar rebuts entre 2009 i 2016, 
quan el TsJC va donar la raó a En-
desa sobre l’iVA i aquesta va iniciar 
talls de la llum. un conveni per li-
quidar factures fins al 2014 va po-
sar fi al conflicte fins que, el 2021, 
hi va haver més interrupcions del 
subministrament i un nou acord 
per abonar els rebuts des del 2015.

Acords i ‘autoliquidacions’
z Part dels veïns es van acollir a 
acords amb Endesa i altres van op-
tar per autoliquidacions: pagaven 
només l’energia consumida i l’iVA 
que creien just, un sistema propo-
sat per la CuP.

Dimissions i denúncies
z La CuP estudia denúncies penals 
a responsables d’Endesa per talls 
de llum després de les sentències 
que avalen les autoliquidacions. 
Així mateix, va demanar la dimis-
sió del govern d’ERC i va criticar la 
seua actuació davant d’Endesa.manifestació contra els talls de llum l’any passat.

El contracte del 1927
z L’ajuntament el va firmar amb 
l’antiga Energía Eléctrica de Cata-
lunya, a la qual ha cedit sòl comu-
nal per a les centrals hidroelèctri-
ques avui en mans d’Endesa.

Una tarifa gairebé centenària
z L’acord bonifica la potència con-
tractada, el lloguer d’equips i els 
primers 10 kWh, i el consum ad-
dicional es cobra des del 1927 a 
0,0021 €/kWh.
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redacció
❘ lleiDa ❘ El síndic de greuges 
investiga d’ofici les afectaci-
ons que pot tenir el tancament 
d’oficines bancàries presencials 
per a la població vulnerable. El 
defensor del poble català va as-
senyalar que els serveis banca-
ris són “d’interès general”, que 
és necessari que l’administra-
ció garanteixi un accés de qua-
litat i que el 12% de la població 
té problemes d’accessibilitat a 
aquestes prestacions. El síndic 
s’ha dirigit al Banc d’Espanya i 
a les quatre principals entitats 
bancàries que operen a Catalu-
nya (Banc Sabadell, Banc San-
tander, BBVA i CaixaBank) per 
demanar-los informació. 

Les preguntes són sobre la 
regulació de l’obertura i tan-
cament de sucursals, quantes 
sucursals han estat suprimides 
en els últims dos anys, la subs-
titució de les oficines físiques 
per oficines mòbils o perso-
nal de suport, i sobre el mitjà 
de pagament més comú. Per 
una altra banda, la institució 
que dirigeix Rafael Ribó és 
coneixedora dels problemes 
que tenen les persones grans 
per poder fer gestions i per 
disposar d’efectiu, la qual co-
sa “sovint requereix traslla-
dar-se a altres localitats amb 
la consegüent pèrdua de temps 
i diners”, va apuntar.

De fet, a començaments de 
desembre del 2021, el síndic va 

obrir una actuació per conèi-
xer els motius que han portat 
les entitats a reduir progressi-
vament la seua xarxa d’aten-
ció personal. A Lleida, fins a 
132 dels 231 municipis de la 
demarcació no disposen d’una 
oficina bancària, la qual cosa 
significa que uns 40.000 llei-
datans s’han de desplaçar a 

una altra localitat per poder 
fer tràmits o obtenir diners en 
metàl·lic. Segons un estudi del 
Laboratori d’Anàlisi i Avalu-
ació de Polítiques Públiques 
(IvieLAB), l’any 2008 hi havia 
587 oficines a Lleida, i el 2019 
en quedaven la meitat, 290. Per 
pal·liar el problema d’accés als 
diners en efectiu als pobles, la 
Diputació planteja una prova 
pilot per instal·lar caixers, do-
tada amb 500.000 euros. Per 
la seua part, Correus desple-
garà caixers en pobles de 500 
a 3.000 habitants. Precisament 
al municipi de Bellvís ja se n’ha 
instal·lat un aquesta mateixa 
setmana.

El síndic investiga que tanquin 
oficines bancàries rurals
Per conèixer les afectacions que pot tenir per a la població 
vulnerable || Més de 130 municipis de Lleida no tenen sucursal

serveis entitats bancàries

tanquen SucurSalS
el 2008 a lleida hi havia 
587 oficines bancàries i el 
2019 en quedaven obertes 
només la meitat, 290

el nou caixer a l’oficina de correus de Bellvís aquesta setmana.

jorDi echevarria

Cervera i les 
Borges alien  
les fires del  
pa i de l’oli
Promoció dels  
dos certàmens

certàmens promoció

x. SanteSmaSSeS
❘ cervera ❘ Cervera i les Borges 
Blanques van brindar ahir a 
la capital de la Segarra per 
l’agermanament de les seues 
dos fires, la Fira del Pa i la Fira 
de l’Oli, que es farà dissabte 
vinent en el transcurs de la fira 
a la capital de les Garrigues. 
L’acte d’ahir va tenir lloc al 
mercat setmanal de Cervera 
al costat d’un estand amb di-
ferents varietats de l’oli de les 
Garrigues i del pa de la Segar-
ra. L’alcaldessa de les Borges, 
Núria Palau, i el president de 
les Garrigues, Jaume Setó, van 
brindar amb l’alcalde de Cer-
vera, Joan Santacana; el presi-
dent de la Segarra, Francesc 

x. santesmasses

alcaldes i presidents dels dos consells ahir a cervera.

Lluch, i l’edil de promoció eco-
nòmica, Ramon Augé. Segons 
Augé, totes dos comarques te-
nen molt en comú a més del 
canal que porta el nom de les 
dos. Augé va agrair la inicia-
tiva de l’agermanament de les 
Borges, ja que “ens beneficia 
que un certamen del volum i 
trajectòria de les Borges vulgui 

unir-se al nostre”. En els seus 
parlaments els dos alcaldes i 
presidents dels consells comar-
cals van assenyalar igualment 
la importància del canal Se-
garra-Garrigues per al futur 
dels dos territoris i van apun-
tar que l’agermanament és una 
oportunitat per poder impulsar 
les fires.

el tren de la Pobla va 
superar els 207.000 
viatgers l’any passat

mobilitat ferrocarril

redacció
❘ lleiDa ❘ La línia ferroviària 
de Lleida a la Pobla de Se-
gur, gestionada per Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC), 
va registrar l’any passat un 
increment en el nombre de 
passatgers. Des de FGC van 
apuntar que es van registrar 
207.377 viatgers, gairebé el 
doble (98,10%) que l’any 
2020, tot i que encara un 
17,5% per sota de les xifres 
del 2019. La línia ja ha recu-
perat un 82,5% de la deman-
da de fa dos anys i ha estat 
la línia de totes les gestiona-
des per FGC que millor s’ha 
recuperat de l’impacte de la 
pandèmia. El novembre i el 
desembre la recuperació va 
pujar fins al 88%. 

Quant a l’índex de satis-
facció dels usuaris, aquest se 
situa en els 79 punts, igual 
que l’any 2017, i la puntuali-
tat, en un 99,26%. L’arriba-
da, aquest primer trimestre 
del 2022, del tercer tren mi-
llorarà la disponibilitat i fa 

preveure un augment dels ín-
dexs de satisfacció per part 
dels usuaris.

Autocars entre Balaguer 
i la Pobla de Segur substitu-
eixen aquest cap de setmana 
als trens a causa de treballs 
de manteniment en un dels 
dos combois de la línia. Fa-
ran els trajectes per carrete-

ra durant les mateixes hores 
que els trens i s’aturaran a les 
parades de busos. 

Ferrocarrils espera rebre 
aquest any el tercer comboi 
per a la línia de la Pobla, 
que haurà de reduir les pau-
ses en la circulació ferrovià-
ria per reparacions i també 
manteniment.

el doBle
la xifra de passatgers 
dobla la del 2020, però és 
un 17,5% inferior a la del 
2019, abans de la covid

Guissona incorpora una nova agent cívica
❘ Guissona ❘ L’ajuntament de Guissona compta amb una nova 
agent cívica per fer tasques d’informació, sensibilització i 
promoció d’actituds cíviques així com per a la prevenció de 
la Covid-19. A més, detectarà incidències a la via pública i 
vetllarà pel compliment de l’ordenança municipal de civisme.

Preixana amplia el pati de l’escola Montalbà
❘ Preixana ❘ L’ajuntament de Preixana invertirà més de 26.000 
euros en l’adquisició directa mitjançant procediment nego-
ciat d’un solar per ampliar el pati de l’escola Montalbà. Es 
tracta d’una finca que toca amb la del col·legi i la guarderia 
municipal.

Queixes del PSC per l’increment de l’IBI a la Seu
❘ la seu ❘ El grup municipal de Compromís per la Seu ha de-
nunciat l’increment de l’impost de l’IBI del 3% i del cobra-
ment del 50% de la taxa de terrasses i bars des del mes de 
juny a fins al desembre que ha aprovat l’equip de govern de 
Junts i Esquerra. Els socialistes van presentar al·legacions 
a la proposta per anul·lar l’increment de les taxes, unes al-
legacions que anaven acompanyades de diverses firmes de 
bars i restaurants de la capital de l’Alt Urgell i de paradistes 
del mercat.

ajuntament De Guissona
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Solidaritat. Més de 300 donacions a la 
Marató de Sang a Lleida, que tanca avui.

33
Art. Una pintura de Josep Guinovart, etiqueta 
per al celler Jean Leon.

43

JorDi echevarria

l. gArcíA
❘ LLeiDa ❘ El Memorial Democrà-
tic ha fet pública recentment 
la llista de projectes als quals 
ha concedit subvencions per 
posar el seu gra de sorra en la 
divulgació i recuperació de la 
memòria històrica en diferents 
àmbits. En total, a la convoca-
tòria de l’any passat, l’organis-
me ha atorgat 90.153,11 euros 
a cinquanta-tres projectes de 
tot Catalunya. Entre aquests se 
n’inclouen vuit de les comar-
ques lleidatanes, amb un import 
total de 10.998 euros, que van 
des dels 2.700 fins als 330 euros. 
D’aquesta forma, el Memorial 
Democràtic ha concedit una aju-
da a l’ajuntament de Sort per a 
millores a la Presó Museu Camí 
de la Llibertat, així com actu-
alitzar la pàgina web, i també 
a l’ajuntament de Talarn, per 
al refugi antiaeri de la central 
hidroelèctrica. 

També ha obtingut una aju-
da el Centre Excursionista de 
Lleida per a un projecte sobre el 
Front del Segre així com el con-
sell comarcal del Solsonès per a 
una jornada cultural i educativa 
sobre els deportats a camps na-
zis. A la llista del Memorial De-
mocràtic també figura el consell 
comarcal del Pallars Jussà, amb 

impuls a la memòria històrica
El Memorial Democràtic destina prop d’11.000 euros a subvencionar vuit projectes lleidatans || 
Recuperació d’espais de la Guerra Civil, de la cultura i dels deportats, entre d’altres

iniciatives convocatòria

Interior de la presó de Sort, actualment convertida en un petit museu.

SeGre

Vista de la central hidroelèctrica de Talarn.

acn

un projecte sobre la vida de la 
població civil a prop del front i 
per al Consell Cultural de Valls 
d’Àneu, per a l’edició del llibre 
Prat de Fuster. Antropologia de 
l’aproximació i el record. Igual-
ment, s’ha donat una ajuda per 
a l’edició d’un llibre sobre Joan 
Tarragó i per a un cicle sobre 
cine i literatura a la Seu.

D’altra banda, el nou direc-
tor del Memorial Democràtic, 
Vicenç Villatoro, ja ha anunciat 
que estudiaran agilitzar aquesta 
mena de subvencions després 
que les entitats hagin criticat el 
seu baix import i que arriben 
tard, quan ja han hagut d’avan-
çar el pressupost.

cAnVIS
el nou director del 
Memorial Democràtic  
vol destinar més fons  
i agilitzar els tràmits

La firma Laumont recapta 
2.000 euros per a afanoc

iniciativa solidaritat

redAccIó
❘ LLeiDa ❘ Un total de 2.000 euros 
s’han recaptat durant la campa-
nya de Nadal amb la iniciativa 
Pack Gurmet Solidari que han 
dut a terme conjuntament l’As-
sociació de Nens amb Càncer de 
Catalunya (Afanoc) i Laumont, 
empresa de Tàrrega dedicada 
a la comercialització de trufes 
i bolets. La iniciativa, que con-
sisteix en l’aportació per part de 
Laumont de cinc euros per cada 
pack solidari venut a través de  

la botiga online Laumont Shop, 
ha tingut bona acollida entre 
tota mena de públic i continu-
arà vigent fins que s’acabin les 
existències de la caixa perso-
nalitzada amb els característics 
Xuklis d’Afanoc. 

Els diners recaptats es desti-
naran a millorar la qualitat de 
vida de les famílies de nens amb 
càncer, ja sigui per a la Casa dels 
Xuklis o amb atenció psicoso-
cial que ofereix la delegació de 
Lleida.

alerten que costarà cinc anys aconseguir 
la plena atenció a la Dependència

prestacions serveis socials

AgèncIeS
❘ MaDriD ❘ L’Associació de Direc-
tors i Gerents en Serveis Soci-
als van lamentar ahir el pla del 
ministeri de Drets Socials per 
reduir la llista d’espera de la 
dependència i va posar el focus 
a Catalunya, les Canàries i la 
Rioja, on més persones roma-
nen en els “llimbs de la depen-
dència”. Segons les dades de 
l’organització, la llista d’espera 
l’any passat només s’ha redu-
ït en 38.800 persones davant 

les 60.000 que el pla va fixar 
com a objectiu, i encara que 
han constatat un augment dels 
beneficis en 97.912 (un 8,71 per 
cent més), es creu que a aquest 
ritme “es tardaria un lustre a 
aconseguir la plena atenció”. 
L’associació alerta que “s’està 
abandonant sense atencions 
les 392.690 persones que es-
peren un procediment”, xifren 
en 421 dies el temps d’espera 
i asseguren que 128 persones 
moren cada dia al laberint bu-

rocràtic de la llei, una cada 11 
minuts. L’any passat, 46.671 
dependents van morir espe-
rant l’ajuda. Catalunya és la 
que presenta un percentatge 
més elevat, del 32%. A les 
comarques lleidatanes hi va 
haver 4.957 sol·licituds noves 
des de l’inici de la pandèmia, 
mentre que el sistema només 
ha guanyat 279 beneficiaris, 
segons les dades de la conse-
lleria de Drets Socials a 30 de 
setembre del 2021.

leS clAuS

Presó Museu de Sort
z el Memorial Democràtic ha 
concedit una ajuda a l’ajunta-
ment de Sort per fer millores a 
la Presó Museu camí de la Lli-
bertat, així com per a la pàgi-
na web, que divulga la història 
d’aquest espai.

Central de Talarn
z La iniciativa preveu una nova 
fase en la museïtzació del refugi 
antiaeri de la central hidroelèc-
trica de Talarn.

Deportats
z entre les diferents iniciatives 
amb una subvenció es troben 
la del consell comarcal del Sol-
sonès sobre deportats a camps 
de concentració així com un 
llibre editat per Pagès editors 
sobre La clandestina, la bibli-
oteca que va fer Joan Tarra-
gó en un barracó del camp de 
Mauthausen.

Fossa a Prat de Fuster
z Un dels projectes és un llibre 
editat pel consell cultural de les 
valls d’Àneu sobre els deu veïns 
d’isavarre que van ser afusellats 
i enterrats en una fossa a Sorpe.

Guerra Civil
z  es concedeix una ajuda al 
centre excursionista de Lleida 
per a un projecte sobre el Front 
del Segre i al consell comarcal 
del Pallars Jussà sobre la vida 
de la població civil a prop del 
front.
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cine a casa

pel·lícula Hora cadena crítica públic GÈnere

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta ★ Sense qualificar ◗

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
07.30 El zapping de surferos.
08.00 Malas pulgas. 
09.55 Callejeros Viajeros. Ugan-

da, Cabo Verde i Kenia.
12.00 Planes Cuatro.
12.40 Viajeros Cuatro. Túnez.
13.55 Cuatro al día.
15.00 Noticias Cuatro. 
15.20 Deportes Cuatro.
15.30 El tiempo.

TARDA

15.40 Cine. Los mercenarios 3 
(2014). Dir.: Patrick Hughes.

17.50 Cine. Action Men. Green 
Zone: Distrito protegido 
(2017). Dir.: P. Greengrass.

19.55 Cuatro al día.
20.45 Deportes Cuatro. 
20.55 El tiempo.

NiT

21.05 Firts Dates. Cites a cegues.
22.00 Cine. El puente de los espías 

(2015). Dir.: S. Spielberg.
00.30 Cine. Malditos bastardos 

(2009). Dir.: Q. Tarantino.

08.15 Notícies Lleida. Ed. ves-
pre. Red.

09.00 Fet a mida. Magazín. Red.
11.00 A diari. Informatiu. Red.
12.30 Connecta Lleida Pirineus. 

Red.
13.00 Gaudeix la festa. Un repàs 

de les festes populars i les 
tradicions que es conserven 
a Catalunya.

13.30 Objectiu: Lleida 2030. Les 
iniciatives als municipis de 
Lleida per aconseguir els 
Objectius de Desenvolu-
pament 2030 de l’ONU. 
Redifusió. 

13.45 Orquestra’t amb l’OJC. 
Programa musical divulga-
tiu produït per l’Orquestra 
Julià Carbonell de Lleida.

14.30 DiS. Cafè del Teatre, nova 
etapa. Glòria Farré conversa 
aquesta setmana amb Do-
mènec Merchan, Sebastià 
Casanovas i Gisela Olivella, 
els nous responsables de la 
gestió del Cafè del Teatre, 
un centre indispensable de 
la vida musical i escènica 
a Lleida.

15.00 Lleida Activa. Josep Maria 
Sanuy dirigeix i presenta 
aquest programa sobre 
l’economia lleidatana.

TARDA

16.00 Caminant per Catalunya. 
Rutes per paratges i senders 
del territori català.

16.30 The Weekly Mag. Magazín.
18.00 En joc. Bàsquet. Lliga EBA: 

Grup Via-CB Artés-Sol Giro-
nès Bisbal Bàsquet.

20.30 Notícies cap de setmana. 

NiT

21.00 Cafeïna. Magazín de cap 
de setmana presentat per 
Mariví Chacón.

22.00 De sol a sol.
22.30 Va de barris.
23.15 Quina canalla. Nens que 

opinen sobre la vida quo-
tidiana.

23.45 Notícies cap de setmana. 
Les notícies del dia amb Eva 
Cortijo i Núria Sirvent. Red.

00.15 The Weekly Mag. Red.
01.46 Segre.com cercle.

06.00 Espais musicals. Inclou 
8 de 8 i Catalunya Blues. 

07.00 Robin Food. Divulgació 
gastronòmica.

07.30 8Maníacs. Redif. Amb 
Miquel Valls.

10.30 Espais comercials. 
13.30 Mundo natural. Salut.
14.00 Robin Food. Receptes 

amb David de Jorge.

TARDA

15.15 Cine. Al final de la escalera 
(1980). Dir.: Peter Medak.

17.00 Cine. El beso de un ex-
traño (1983). Dir.: Matthew 
Chapman.

18.30 OpinaCAT. Debat, moderat 
per Marco Chiazza.

21.00 Resumen. AQAA 24 h Non 
Stop Show.

NiT

22.00 Cine. El corazón del ángel 
(1987). Dir.: Alan Parker.

23.45 Cine. Un hombre para la 
eternidad (1966). Dir.: Fred 
Zinnemann.

01.25 El circ. Redif.

08.00 Tesoros al descubierto. 
Canopo, Masacre en el Mu-
ro de Adriano i Stonehenge 
submarino. 

10.21 Tumbas de Egipto. Las 
momias olvidadas de Sa-
qqara i Misteriosos ataúdes. 

12.10 La resistencia. Convidat: 
Javier Gutiérrez. 

13.30 ilustres ignorantes.

TARDA

14.10 Cine. La abeja Maya. La 
película.

15.36 Cine. Notting Hill.
17.37 Planeta verde. Mundos 

tropicales. 
18.21 Universo. El Sol. Astro rey. 
19.24 BSO con Emilio Aragón. 

Los Javis.

NiT

20.25 Raphael revisitado. 
20.50 Raphaelismo. De la niñez 

a los asuntos. 
22.00 Cine. Infierno blanco.
23.54 Clásicos en #0. Adivina 

quién viene esta noche.
01.40 Silent Witness. Sèrie. 

07.30 Bestial. Mascotes.
09.00 Zapeando. Red.
10.40 Equipo de investigación. 

Reportatges. Red.
14.00 La Sexta Noticias. Con-

dueix Cristina Villanueva.
14.30 La Sexta Deportes. 
15.00 La Sexta meteo.

TARDA

15.40 Cine. Planeta rojo (2000). 
Dir.: Antony Hoffman.

17.40 Cine. La Guerra de los Mun-
dos (2005). Dir.: D. M. Latt.

18.50 Cine. La Guerra de los Mun-
dos 2 (2005). Dir.: C. Thomas 
Howell.

20.00 La Sexta Noticias.
20.20 La Sexta meteo.
20.40 La Sexta Deportes.

NiT

21.15 Sábado Clave. Actualitat 
amb Verónica Sanz.

22.30 La Sexta noche. Entre-
vistes i tertúlies.

02.30 Word Poker Tour. 

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

televisió

elSegrià
SegriaTV.cat

LA 2 ESPORT
TVE

Cesc Escolà estrena ‘FitMés’
La jugadora de bàsquet Laia Palau és la convida-
da de Cesc Escolà al nou programa FitMés, que 
avui estrena La 2 en la desconnexió a Catalunya. 
L’entrenador personal es va fer popular per les 
seues classes durant el confinament i en aquest 
estarà acompanyat de famosos cada setmana i 
comptarà amb una secció de nutrició.

Els atemptats  
del 2017 i la 
Covid, al ‘FAQS’

TV3

Cristina Puig entrevista a 
Preguntes freqüents de TV3 
l’exespia del CNI David R. 
Vidal, que va asseure al banc 
dels acusats el comissari Vi-
llarejo, que acaba de fer unes 
declaracions incendiàries 
sobre els atemptats de l’any 
2017. També parlarà amb 
Pere Soler, director general 
dels Mossos en aquell mo-
ment. Després, la presidenta 
del comitè científic que as-
sessora la Generalitat, Mag-
da Campins, parlarà sobre 
la relaxació de les mesures 
contra la Covid previstes a 
Catalunya.

La vida de Brian 15.20 Paramount ★★★★ ★★★★ Comèdia
Los mercenarios 3 15.40 Cuatro ★★ ★★★ Acció
Casper 21.20 Disney Ch. ★★★ ★★★ Fantàstic
El puente de los espías 22.00 Cuatro ★★★ ★★★ Thriller espies
Nos vemos allá arriba 22.00 La 2 ★★★ ★★ Drama
La ciudad de las estrellas 22.05 La 1 ★★★ ★★★ Musical
Más falsas apariencias 00.00 La 1 ★★ ★★★ Comèdia/acció
Malditos bastardos 00.30 Cuatro ★★★ ★★★ Bèl·lic

La vida de Brian
PARAMOUNT NETwORk / 15.20
Gran Bretanya. 1979. 93’. Gèn.: 
Comèdia. Dir.: Terry Jones. int.: 
John Cleese, Michael Palin. Com.: 
La millor pel·lícula dels Monty Pyt-
hon amb aquesta paròdia absurda 
sobre la vida de Jesucrist a partir 
d’un inexplicable malentès.

Los mercenarios 3
CUATRO / 15.40
EUA. 2014. 123’. Gèn.: Acció. Dir.: 
Patrick Hughes. int.: Sylvester 
Stallone, Jason Statham. Com.: 
Tercera entrega de la saga amb 
el repartiment habitual més Ban-
deras i Mel Gibson com a brivall.

Casper
DISNEy CHANNEL / 21.20
EUA. 1995. 98’. Gèn.: Comèdia fan-
tàstica. Dir.: Brad Silberling. int.:  
Bill Pullman, Christina Ricci.  Com.: 
Un expert en fenòmens paranor-
mals i la seua filla entaulen amistat 

amb el fantasma d’un nen en una 
casa encantada.

El puente de los espías
CUATRO / 22.00
EUA. 2015. 135’. Gèn.: Thriller d’es-
pionatge. Dir.: Steven Spielberg. 
int.: Tom Hanks, Amy Ryan. Com.: 
Amb guió dels Coen, un advocat 
implicat en la Guerra Freda.

Nos vemos allá arriba
LA 2 / 22.00
França. 2017. 114’. Gèn.: Drama. 
Dir.: Albert Dupontel. int.: Albert 
Dupontel, Nahuel Pérez Biscayart. 
Com.: Dos veterans de la Gran 
Guerra perpetren una milionària 
estafa amb els monuments als 
caiguts en la contesa.

La ciudad de las estrellas
LA 1 / 22.05
EUA. 2016. 127’. Gèn.: Musical. 
Dir.: Damien Chazelle. int.: Emma 
Stone, Ryan Gosling. Com.: Sis Os-
cars per a aquesta sobrevalorada 

pel·lícula amb la relació entre una 
cambrera que somia ser actriu i un 
pianista de jazz.

Más falsas apariencias
LA 1 / 00.00
EUA. 2004. 98’. Gèn.: Comèdia 
d’acció. Dir.: Howard Deutch. int.: 
Bruce willis, Matthew Perry. Com.:  
Seqüela del gran èxit comercial 
del 2000 amb un dentista desbor-
dat que fa amistat amb un sicari 
de la màfia. Amb Amanda Peet i 
Natasha Henstridge.

Malditos bastardos
CUATRO / 00.30
EUA. 2009. 145’. Gèn.: Bèl·lic. Dir.: 
Quentin Tarantino. int.: Brad Pitt, 
Christoph waltz. Com.: Oscar per 
a waltz com a sàdic oficial en una 
pel·lícula amb un comando aliat 
jueu que mata alemanys, que va 
clarament de més a menys, es-
pecialment per l’embogit final al 
teatre parisenc.

Estats Units. 1987. 113 minuts. Gènere: Thriller so-
brenatural. Director: Alan Parker. intèrprets: Mickey 
Rourke, Robert De Niro, Charlotte Rampling, Lisa 
Bonet, Brownie McGhee, Stocker Fontelieu. Comen-
tari: L’actor Mickey Rourke (1952) va tocar sostre en 
la seua carrera amb aquesta desassossegant pel·lícula 
de Parker després dels seus dos primers èxits en La 
ley de la calle i, sobretot, Nou setmanes i mitja, i abans 

d’iniciar un irrefrenable descens cap a la mediocritat. 
Barreja de cine negre, terror i fantàstic, Angel Heart 
explica la història d’un detectiu de segona fila que in-
vestiga, per encàrrec d’un misteriós client (Robert De 
Niro), una desaparició en una Nova Orleans dominada 
pel vudú. Per als amants del morbo, aquesta pel·lícula 
va resultar icònica per l’escena de sexe entre Rourke i 
Lisa Bonet (el film va ser qualificat X als EUA).

8TV / 22.00  ★★★★

El corazón del ángel

■ Batalla monumental va iniciar ahir 
a TV3 la segona temporada i val a 
recordar que, a la primera, la Seu Ve-
lla va ser la guanyadora. Tanmateix, 
el ¿concurs? que presenta Roger de 
Gràcia naix llastat des del seu mateix  
plantejament (una cosa que també li 
passa al Joc de cartes de Marc Ribas). 
Cada monument del territori català 
té el seu atractiu, el seu reclam turís-
tic, el seu bagatge cultural i la seua 
història. 

Dit això, és lícit fer-los competir 
entre ells i que el perdedor –basant-se 
en quins conceptes?– quedi eliminat? 
L’actor Manuel Manquiña, en el seu 
inoblidable personatge a la pel·lícula 
Airbag, ja deia allò que “l’important 
és el concepte”. I molt ens temem 
que en aquest programa el concepte 
és erroni. A la primera entrega van 
competir el Castell de Mur, joia del 

romànic del Pallars Jussà, amb el de 
Montsoriu, joia del gòtic a la Selva. I 
posats a buscar pegues, la fortalesa 
lleidatana la va defensar l’escriptor i 
periodista Martí Gironell. La rival, 
el trio format per Candela Figueras, 
Laia Fontàn i el popularíssim Quim 
Masferrer. Just, just no és.

No hauria de ser una competició

el Castell de Mur, al Pallars Jussà.

josé carlos Miranda boig per tu
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